
 

INTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS APROVADOS  

NO IV CONAC – 2016 

 

 

A Partir do dia 13 de junho do corrente ano, a Revista Caatinga estará aberta para as submissões de 50 

trabalhos provenientes de resumos aprovados e pré-selecionados pelo Comitê Científico do IV 

CONAC – Congresso Nacional de Feijão Caupi. Trata-se de uma edição especial com artigos 

científicos. O evento foi realizado na cidade de Sorriso – Mato Grosso, no período de 07 a 10 de Junho 

de 2016. 

 

Haverá um limite de submissões; PODERÃO ser submetidos até 50 trabalhos. MAS, serão publicados, 

no máximo, 25 artigos. A publicação fará parte do Volume 29, ano de referência 2016. 

 

O fechamento para as submissões ocorrerá no dia 14 de agosto de 2016, às 17h30min, horário de 

Brasília; ENTRETANTO, caso seja atingido o limite máximo de submissões propostas pela Revista 

Caatinga, até 50 submissões, esse prazo será antecipado, ocorrendo, portanto, um fechamento antes da 

data acima divulgada. 

  

RESSALTAMOS que as submissões ocorrerão conforme normas propostas pela REVISTA 

CAATINGA. É de suma importância que todas as instruções sejam observadas; este periódico não se 

responsabilizará por submissões fora dos padrões propostos. 

 

**  Haverá cobrança de TAXA DE SUBMISSÃO E DE PUBLICAÇÃO; as instruções para pagamento 

e envio de comprovantes, estão disponíveis em:  

http://proppg.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/03/RevistaCaatinga_TAXAS-e-

ORIENTACOES-PARA-PAGAMENTO-1.pdf 

 

**  As instruções para APRESENTAÇÃO E PREPARO dos manuscritos estão disponíveis em: 

http://proppg.ufersa.edu.br/wp-

content/uploads/sites/11/2016/03/RevistaCaatringa_APRESENTA%C3%87%C3%83O-E-PREPARO-

DOS-MANUSCRITOS.pdf 



I) CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 

É importante frisar que as orientações e trâmites propostos pela Revista Caatinga serão as utilizadas 

para publicação dessa edição especial. Uma leitura das diretrizes para autores inserirá a todos dentro da 

política e escopo adotados por este periódico e é muito importante para dirimir quaisquer dúvidas. 

 

Todas as informações constam no link de livre acesso: 

http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/sistema/about 

 

Segue rol de observações importantes, o que não exclui uma leitura das normas; devem ser 

observados: número máximo de autores (5 autores), Declarações a serem enviadas; outros 

‘Documentos Suplementares’ que devem ser anexados; Avaliação pelos pares; preenchimento do 

‘Metadados de Submissão’; a publicação, apenas, no idioma Inglês (A SUBMISSÃO DO 

TRABALHO PODE SER EM PORTUGUÊS, APÓS A APROVAÇÃO SERÁ SOLICITADA A 

TRADUÇÃO PELO COMITÊ EDITORIAL). Essas e outras informações estão no link acima. 

 

 

 I.a) Normas específicas para a edição especial 

 

Deve ser adicionada, em ‘Documento Suplementar’, uma DECLARAÇÃO  de que o trabalho foi pré-

selecionado, pelo comitê científico do IV CONAC, para tramitação junto à Revista Caatinga. 

 

Durante a submissão, no item SEÇÃO, escolher (obrigatoriamente): CONAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


